ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURAN~A PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

PARECER N2 263/2021

,,.-...,

Processo:403359/2021
lnteressado: Coord. De Obras e Engenharia
Solicitante: Coord. De Aqulslcoes e Contratos;
Assunto: Coordenadoria de Aquisic;oes e Contratos
Assunto: Solicita~o de Parecer Juridico acerca do processo
n° 403359/2021 para a loca~o de im6vel comercial
destinado a abrigar, provisoriamente, os blocos da Diretoria
de Administra~o Sistemica (DAS), Presidencia, Protocolo,
Corregedoria e Almoxarifado/Transporte durante o periodo
de reforma da sede Detran/MT.
I - RELATORIO
Trata o presente parecer sabre consulta formulada pela Coordenadoria de Contratos e
t.icitacoes, acerca da Dispensa de Licitacao n!! 16/2021 e da Minuta do Contrato, realizada pelo
DEPARTAMENTOESTADUALDE TRANSITODE MATO GROSSO - DETRAN-MT, Autarquia Estadual,
inscrita no CNPJ. Sob o n!!. 03.829.702/0001-70, representada pelo seu Presidente Sr. GUSTAVO
REIS LOBO DE VASCONCELOS e seu Diretor de Adrninistracao Sistemica, SR. PAULO HENRIQUE
LIMA MARQUES, tendo coma objeto a locac;ao de im6vel Comercial destinado a abrigar,
provisoriamente,

os blocos da Diretoria

de Adrninlstracao Slsternica (DAS}, Presidencla,

Protocolo, Corregedoria e Almoxarifado/Transporte

durante o periodo de reforma da sede

Detran/MT, conforme especiflcacoes do Laudo de Avaliac;ao n!!. 165/2021/SACID (fls. 16/19},
firmado pelos Engenheiros Civis Rausenn Campos Alves e Ethiel Barreto Filho.
lmportante

salientar que a presente manifestacao toma par base, exclusivamente,

os

elementos que constam, ate a presente data, nos autos do processo administrative em epfgrafe.
Os autos, depois de percorrerem os caminhos necessaries, vieram a esta Advocacia Geral,
para atender ao disposto no art. 38, paragrafo (mica, da Lei Federal n!!. 8.666, de 21 de junho de
1993.

E o brevissimo relatorio.
II - FUNDAMENTAtAO
O objeto do presente contrato consiste

na locaciio de im6vel locacao de im6vel

Comercial destinado a abrigar, provisoriamente,

os blocos da Diretoria de Administrac;ao

Sistemica (DAS), Presidi!ncia, Protocolo, Corregedoria e Almoxarifado/Transpo~e o

periodo de reforma
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da sede Detran/MT,
conforme especificacoes do Laudo de Avalia~ao n2.

165/2021/SACID (fls. 16/19).
Atendendo
analisar,

a

solicltacao da Coordenadoria de Aquisicoes e Contratos, passaremos a

sob o prisma jurfdico/formal a justificativa de dispensa de Iicitacao, docurnentacao

apresentada, da possibilidade de despesa, bem como a minuta do futuro contrato de locacao, os
quais sopesaremos uma a uma.
11.1 Da natureza juridica do Parecer Juridico
De orlentacao obrigat6ria,

mas de conclusao meramente opinativa, de modo que as

orientacoes apresentadas nao vinculam o gestor, que pode, de forma justificada, adotar
orientacao contraria ou diversa da emanada pela assessoria jurfdica. A responsabilidade sabre os
atos do processo e de seu respectivo subscritor, restando

a

assessoriajurfdica do orgao a analise

da questao sob o prisma da juridicidade, tao somente.
O parecer, portanto,

e ato administrativo

formal opinativo exarado em prol da seguranc;a

jurfdica da autoridade assessorada, a quern incumbe tomar a decisao final dentro da margem de
discricionariedade conferida pela lei.
a) Dispensa de Licita~ao
O art. 2° da Lei 8.666/93 preve a exigencia de licitacao para as obras, services. compras,
concessces, permissoes e locacoes efetuadas pela Admlnistracao Publica com terceiros, no
entanto, as hip6teses previstas na referida lei. Tai dispositivo regulamenta o disposto no artigo 37,
XXI, da Constituicao Federal.
A exigencia de hcitacao decorre da necessidade de obtencao da melhor contratacao, com
a escolha da proposta mais vantajosa

a Adrninistracao.

Saliente-se, ademais, que o artigo 37, XXI

da Constituicao Federal preve a possibilidade de lei ordinaria fixar hip6teses em que a licitacao
deixa de ser obrigat6ria.
Sendo assim, a Lei 8.666/93 preve os artigos 17, incisos I e II e 24 as hip6teses de dispensa
e, no artigo 25 as hip6teses de inexigibilidade de ticltacao, que sao as duas modalidades de
contratacao indireta.
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Leciona Marcal Justem Filho, em sua obra Cornentarios a Lei de ticitacoes e Contratos
Administrativos, 6~ Edi<;ao, Dialetlca, pag, 221, que:
A dispensa de llcitacao verifica-se em situacoes em que, embora viavel competicao entre
particulares, a licitacao afigura-se objetivamente inconveniente ao interesse publico.

O objeto do contrato consiste na locacao de im6vel comercial para funcionamento
abrigar, provisoriamente, os blocos da Diretoria de Administra~aoSlsternlca (DAS), Presidencia,
Protocolo, Corregedoria e Almoxarifado/Transporte durante o periodo de reforma da sede
Detran/MT, com fulcro no artigo 24, incise Xe artigo 26 da Lei n2. 8.666/93 e, no artigo 37, incise

XXI da Carta Magna, na qual permite a Adrninistracao Publica, depois de cumprida com todas as
formalidades legais pertinentes ao processo Licitat6rio, desde que a SECID ou orgao oficial do
estado, confirme se o valor apresentado pela empresa que sera contratada

e

o inferior ao

praticado ao mercado, e/ou que essa mantern o valor que ja esta estabelecido no contrato
vigente, proceder aos moldes de dispensa de licitacao ao processo licitat6rio desde que preencha
com os requisites e exlgencias legais.
Devera constar no referido processo todas as certid5es que a Lei 8.666/93 exige para o
caso de dispensa, respeitando assim os requisites basicos para cumprir com as criterios da
dispensa de contratacao, e, tambern o preco referenda estabelecido no Plano de Trabalho, bem
coma o Prec;o colhido e apresentado pela SECID.

E importante esclarecer que, ha situacoes em que a Adrninistracao recebe da Lei o
comando para a contratacao direta; ha outras em que a Administracao recebe da Lei autorizacao
para deixar de licitar, se assim entender conveniente ao interesse social e sua Urgencia, desde que
obedecidas as normas legais; ha hip6teses em que a Adrninistracao defronta-se com inviabilidade
fatica para licitar, anuindo a lei em que e inexigfvel faze-lo; e ha um caso em que a Adrninistracao

e

defeso licitar, par expressa vedacao da Lei.
Justifica-se esta contratacao com dispensa de licitacao. Diante disso, esta caracterizada a
dispensa desde que nao traga prejufzo a Adrninistracao Publlca, uma vez que caso houvesse um
processo licitat6rio, e devido

a urgencia que se faz o caso.
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Com efeito, entendemos
que a situacao posta, contempla hip6tese

de dispensa

licitacao. nos termos dos artigos 24, inciso X, e 26 da Lei Federal de nurnero 8.666/93,
preco apresentado

Laudo

Engenheiros Civis Rausenn

e

desde que o

seja inferior ao do mercado ou mesmo ja praticado no contrato vigente.

Conforme

do im6vel

de

de

Avalia~ao

nQ.

165/2021/SACID

(fls.

16/19),

firmado

pelos

Campos Alves e Ethiel Barreto Filho, o valor rnaxirno mensal do aluguel

de R$ 23.913,94 (vinte e tres mil, novecentos e treze reais e noventa e quatro

centavos).
Segundo o artigo 24 da Lei n2. 8.666/93, que trata dos casos em que

e

dispensavel a

licitacao, mais especificamente no inciso X, destaca, senao vejamos:
Para a compra ou loca~ao de im6vel destinado ao atendimento das finalidades
precipuas da Administra~ao, cujas necessidades de instalacao e localiza~ao
condicionem a sua escolha, desde que o preco seja compativel com o valor de
mercado, segundoavalia~ao previa, (Grifo nosso)

Com base no disposto acima, depreende-se que sao 3 requisites necessaries para a
contracao do im6vel por dispensa:
I) Necessidade do im6vel para o desempenho das atividades - Previsto no Projeto Basico/Termo
de Referenda da Coordenadoria de Obras e Engenharia do DETRAN/MT nQ 167/2021- (fls. 50/58
frente e verso);
II) Adequacso de um im6vel espedfico para a satisfacao das necessidades

da adrninistracao -

demonstrado no presente processo;
Ill) compatibilidade do prec;o exigido com aquele vigente no mercado - Laudo de Avalia~ao nQ.
165/2021/SACID (fls. 16/19).
O paragrafo unico do art. 26 da Lei 8.666/93, apresenta de forma indubitavel o caminho a
ser percorrido para dernonstracao da presente situacao, cuja redacso resta abaixo transcrita:
As dispensas previstas nos§§ 22 e 4Q do art. 17 e no inciso Ill e seguintes do art. 24, as
sltuacoes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do paragrafo (mica do art. 8Q desta Lei deverao ser
comunicados, dentro de 3 (tres) dias,
autoridade superior, para ratiflcacao e

a
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publicacao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condicao para eficacia
dos atos. (Redacao dada pela Lei nQ 11.107, de 2005).
Paragrafo unico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, sera instrufdo, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterizacao
da situacao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razao da escolha do fornecedor ou executante;
Ill - justificativa do preco:
IV - documento de aprovacao dos projetos de pesquisa aos quais os bens serao
alocados. (Incluldo pela Lei n!!9.648, de 1998).
Assim na hip6tese do artigo 24, com seus respectivos incisos e Paragrafo unico, acerca de
licitacoes

dispensaveis,

declara dispensada

em que se enquadram

a licitacao,

que nem sempre sao objetivos,

licitacao,

e

presente, nao

a lei exatamente

que

pois que a lei apenas informa que, em ocorrendo os pressupostos,
mas, muitas vezes decorrem de entendimentos

entao a autoridade podera dispensar
Neste sentido

a situacao

entendemos

pessoais do gestor,

a licitacao e contratar diretamente.
que a conjuntura

do caso em tela permite

a dispensa

de

nos moldes do que aqui foi exposto, tendo par certo que o gestor faz uso de seu poder

discriclonario,

analisando

a conveniencia

e oportunidade

do ato.

b) Da Documentacao
Devera constar no referido processo todos os elementos
unico do art. 26 exige para os casos de dispensa,
cumprir com os criterios

da inexigibilidade,

respeitando

que a Lei 8.666/93 no paragrafo
assim os requisitos

e, tarnbern o preco referenda

baslcos para

estabelecido

no Plano

de Trabalho.
Os documentos necessaries para contratacso
mesmos,

sendo que no presente

necessidade

caso sao necessaries

e comprovar o interesse publico

da dispensa

com o poder publico,

via de regra, sao os

outros com a finalidade

de justificar

a

da licitacao.

Encontram-se presentes, entre outros:
DO DECRETO 840/2017
Ressalta-se ainda que no ambito do Estado de Mato Grosso encontra-se editado Decreto
840/2017,
contratacoes

que

Regulamenta

de services.

as

modalidades

licitat6rias

locacoes de bens m6veis, im6veis

vigentes,
e o Sistema

as aquislcoes

de

bens,

de Registro de Preco no
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Poder Executive Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato Grosso, disp6e
sobre a concessao de tratamento

diferenciado

e simplificado para as microempresas

e empresas

de pequeno porte nas licitacoes publicas no ambito da Adrninistracao Publica Estadual, e da outras
providencias.
Segundo o referido Decreto, o conteudo minimo da instrucao da fase interna da licitacao,
em ambito estadual, encontra-se assim previsto:

Seguem-se
documentos

Art. 32 Os procedimentos de aquisicao de bens e de contratacao de servlcos
e locacao de bens m6veis e im6veis, serao autuados, protocolados,
numerados e devendo ser instrufdos em sua fase interna pelo menos com
os seguintes documentos:
11 incises ap6s o caput do artigo 3!!, nos quais estao previstos os diversos

a instruir o processo. No quadro abaixo, passamos a demonstrar

comp6e o presente processo, n2 403359/2021, relacionando

os documentos

que

com sua posicao dentro do processo e

sua fundarnentacao:
Nesse sentido, os requisites

para abertura

de qualquer

procedimento

licitat6rio,

deve

center os seguintes documentos:
Requisite prescrito no Decreto

Dec.840/17
art. 32

Documentos

Fis.

requlsicao da area demand ante do 6rgao
acompanhado do termo de referencia OU
projeto basico

incise I

Offcio no 040/2021 e Termo de
Referenda n!!. 167/21 da Coordenadoria
de Obras e Engenharia.

autorlzacao para abertura do procedimento de
aqulsicao

incise II

comprovante de registro do processo no SIAG
Sistema de Aquislcoes Governamentais
de
referenda
consistente
em
prer;o
comprovada pesquisa de mercado
indlcacao dos recursos orcamentarios para
fazer face a despesa

inciso Ill

Hornologacao no Termo de Referenda e
Autorizacao de continuidade de licitar;ao
da Diretora de Adrninistracao Sistemlca e
do Presidente.
C6pia de tela do SIAG.

inciso IV

Laudo de Avaliar;ao n!!. 16:12021/SACID

inciso V

30- 62

do CON DES - Conselho
de
Desenvolvimento Econ6mico e Social, quandc
for o caso
definicao da modalidade e do tipo de licitar;ao a
serem adotados

inciso VI

lndicacao no item 2 do Termo de
Referencia e Pedido de Em pen ho n.
19301.0001.21.001965-0
Nao possui

autorizacao
para
abertura
do
procedimento de aquisicao e Justificativa
de Dispensa.
Minuta do contrato da Dispensa

57

aprovacao

minuta do edital

OU

convite e respectivos

inciso VII

inciso VIII

04,
30/36
(frente e
verso)
57

59
1&'19

-

69/73
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anexos, quando for o caso
ata de registro de preco (ARP) e respectivos
anexos, quando tratar-se de adesao de ARP

inciso IX

Checklist de veriflcacao

lnciso XI

Nao se trata de adesao

77,
frente e
verso

E, por fim o inciso XI preve tarnbern a reallzacao de "parecer juridico conclusivo emitido
pela Procuradoria-Geral do Estado". O Departamento Estadual de Transite, todavia, possui orgao de
assessoramento juridico proprlo conforme estabelecido pela Lei Complementar n. 445, de 30 de
novembro de 2011.
Assim, os pareceres jurfdicos sao realizados pela Advocacia Geraldo DETRAN.
Em relacao aos elementos

necessarios para instrucao do processo de dispensa, previstos

no art. 26, paragrafo unico, da Lei de Licitacoes c/c artigo 15 do Decreto Estadual n. 840/2017, e
que sao pertinentes ao objeto dessa dispensa, encontram-se os previstos nos incisos II e Ill.
Quanto

aos incisos II e

Ill, restam todos comprovados pela Motivacao do Setor

demandante, fls. 50/58, e justificativa da dispensa de fls. 74/76, frente e verso.
No que concerne a

razao da escolha do fornecedor, ja foi demonstrado pelo Plano de

Trabalho/Termo de Referenda n. 167/2021 (fls. 50/56).
No que diz respeito aos documentos
na 8.666/93,

necessarios

e no Decreto 840/2017, para contratacao

a dernonstracao

da habilitacao, previsto

com o Poder publico, encontram-se

encartados no processo:

o Habilitacao jurfdica:
o
Documentacaopessoal do proprietarlo ou representante da empresa (fls. 36)
O

Cartao de CNPJ (fls. OS)

o Regularidadefiscal e trabalhista:
o Certificado de Regularidade do FGTS (N/A); (fl. 47)
o Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (fl. 07);
o Certidao negativa de debitos relativos a creditos tributaries e nao tributaries estaduais geridos
pela PGE e SEFAZ (fl. 06)
o Certidao Negativa de Debitos Gerais - Prefeitura Municipal de Culaba (fl. 09)
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o Certidao Negativade debitos Relatives aos Tributes Federais e Dfvida ativa da Uniao (fls. 97

a

Qualificacao Tecnica
o Desnecessario, locacao de im6vel.

o Outros documentos
o Contrato de Adrninistracao

Qualificacao Economico-Financeira:
o

Nao

ha.

Em relacao aos demais documentos

nao apresentados para a habilitacao, a cornissao de

licitacso apresentou a presente justificativa a teoria da Aparencia, "Como subsidio para o "know
how" desta comlssao, trazemos ao caso a teoria da aparencia, conforme ccmentarios
Justen filho, relativamente

de Marcal

ao disposto no § lQ do Art. 32 da Lei nQ 8.666/93.

"Esses requisites devem ser exigidos ainda nas hip6teses referidas no art.
32, § 1 °. No entanto, as circunstancias podem conduzir a uma presuncao
relativa, cuja adocao pela Administracao e autorizada pelo dispositivo em
questao. Em determinadas hip6teses, basta a "aparencia" de regularidade
para a Adrninistracao. Se o agente administrative comparecer a padaria
mais pr6xima, encontra-a em pleno funcionamento, a aquisicao de valor
reduzido nao exige a apresentacao de documentacao em virtude de uma
presuncao. A sltuacao fatica induz a presuncao de que o comerciante se
encontrar em situacao regular. Se nao existisse tal regularidade, alguma
autoridade estatal teria promovido a interdicao do funcionamento."
A partir das explanacoes,
aplicando

com base no Art. 32, § lQ, e Art. 62, § 4Q da Lei t.icltacoes,

tarnbern a teoria da aparencia,

a exigibilidade

das docurnentacoes

de habllitacao estso

acostadas aos autos.
Dessa forma, a cornissao
habilltacao

entendeu

por deixar

da empresa, com base nos elementos

de exigir certas

elencados

docurnentacoes

para

acima.

c) DO EMPENHO
Embora o presente parecer analise

a minuta de contrato, cuida-se no presente processo

do procedimento de Dispensa de Licitacao para o qual

basta

estar presente

o Pedido

Empenho. No processo que tratara do contrato em si, devera constar, al sim, a Nota de Empenho.

de
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Tai Pedido de Empenho encontra-se anexo

a fl. 62.

Ill - DA MINUTA DO CONTRATO

A presente analise parte tarnbern da Minuta do contrato anexo aos autos.
O substrata basico dos contratos e o acordo de vontades com objetivo determinado, pelo
qual as pessoas se comprometem a honrar as obrigacoes ajustadas. Com a Adrninistracao nao e
diferente, sendo apta a adquirir direitos e contrair obrigacoes, tern a linha necessaria que lhe
permite figurar como sujeito de contratos.
Sao varios os conceitos de contrato administrativo formulados
respeitavel

doutrinador Jose dos Santos Carvalho Filho,

pela doutrina, o

em sua obra Manual de Direito

Administrativo, define contrato administrativo como o ajuste entre a Admtnistrociio Publico e um
particular, regu/ado basicamente pelo direito publtco, e tendo por objeto uma atividade que, de
alguma forma, traduza interesse publlco.
Os contratos privados em geral traduzem um conjunto de direitos e obrigacoes em
relacao aos quais as partes se situam no mesmo piano juridico. Nao ha supremacia de uma sobre a
outra durante todo o processo.
O mesmo nao ocorre com os contratos administrativos, e isso
que eles visam a alcancar um fim utll para a coletividade.

e explicavel

pelo fato de

Diante destas circunstancias, e 16gico

que diante de um conflito entre os interesses do particular contratado e da Adrninistracao Publica
contratante prevalecera os interesses deste ultimo.
Na celebracao dos contratos administrativos devem ser observados e respeitados os
principios administrativos, tendo em vista serem postulados fundamentais que inspiram todo o
modo de agir da Adrninistracao Publica. Bern observa Cretella Junior que nao se pode encontrar
qualquer institute do Direito Administrativo que nao seja informado pelos respectivos prindpios.
Nesse sentido, necessariamente,
da legalidade, impessoalidade,

devera ocorrer a observancia aos principios expresses

moralidade,

publicidade e eflclencla. Tais principios revelam as

diretrizes fundamentais da Adrninistracao, de modo que s6 se podera considerar valida a conduta
administrativa se estiver compativel com eles.
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Por fim, mas nao menos importante, fazemos referencia a observancia os prindpios da

razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e seguranca jurfdica.
O prindpio da motivacao diz respeito a um ato ou efeito de motivar, e dar uma
justificativa ou exposicao das razoes originaria daquele ato administrative. Diz ainda Celso Antonio
Bandeira de Melo, "que o Prindpio da Motivacso irnpoe a Adrninistracao Publica o dever de expor
as razoes de direito e de fato pelas quais tomou a providencia adotada. "
Quando sao desrespeitos estes prindpios,

e

perfeitamente possfvel a responsabilizacao

pessoal dos administradores das pessoas jurfdicas, que participam da Adrninistracao Publica ou
simplesmente sao por esta controladas direta ou indiretamente,
publico, sujeitando-se obviamente,

se for o caso,

a

por atos lesivos ao patrim6nio

incidencla

da

Lei de lmprobidade

Administrativa.
lmportante destacar que os contratos devem obediencia tarnbern as normas elencadas
no Decreto 840/2017, que Regulamenta as modalidades licitat6rias vigentes, as aqulslcoes de
bens, contratacces de services, locacdes de bens m6veis, im6veis e o Sistema de Registro de
Pre~o no Poder Executivo Estadual, o Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Mato
Grosso, dlspde sobre a concessao de tratamento diferenciado
microempresas e empresas de pequeno porte

e simplificado

para as

nas llcitacdes publlcas no ambito

da

Administra~ao Publica Estadual, especialmente o seu Art. 98 e seguintes, assim disposto:
Art. 98 As contratacoes deverao cumprir as exigencias estabelecidas na Lei Geral de ucitacoes e Contratos
Administrativos e outras normas aplicaveis.
§ lQ Como condicao para celebracao do contrato, o licitante vencedor devera manter as mesmas
condicoes de habilitacao exigidas na licitacao, sob pena de apllcacao das sancoes cabfveis e resclsao
contratual.
§ 22 A nao rnanutencao das condicoes de habilitacao durante a execucao contratual
retencao do pagamento devido a contratada por services ja prestados ou produtos
recebidos sem ressalvas pelo 6rgao ou entidade contratante, com excecao dos contratos
de services, nos quais sera admitida a retencao de pagamento para garantir o
trabalhadores vinculados prestacao do service.

a

§ 32 Quando, no ato da assinatura do contrato, o proponente

nae permite a
ja entregues e
de terceirizacao
pagamento dos

vencedor da llcitacao nao apresentar as
mesmas condicoes de habilitacao exigidas na Iicitacao, sera convocado outro licitante habilitado, observada
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o contrato, e assim sucessivamente, sem prejufzo da aplicacao das

sancces cabfveis.
§ 4!! Se o licitante
estabelecida

no

vencedor

§ 52 Das decisoes

tomadas

de Processo Administrativo

,,-

recusar-se

a assinar

o contrato,

injustificadamente,

sera aplicada a regra

paragrafo anterior.
na execucao contratual cabera recurso, na forma e prazos disciplinados

na Lei

do Estado.

Art. 99 Os contratos deverao ser assinados e juntados nos autos do procedimento ticitatorio que o
originar, exceto nas licitacoes para registro de prec;:os, quando forrnarao autos proprios do 6rgao ou
entidade contratante.
§ 12 O orgao ou entidade, promotor da contratacao,
contratos

celebrados,

publicara,

no Diario Oficial do Estado,

no prazo de ate 20 (vinte} dias da data de sua assinatura,

contendo a descricao do

objeto, valor contratado, partes contratantes, nurnero do processo administrativo
se houver.
§ 22 Serao registradas
execucao, inclusive:

nos mesmos autos do contrato todas as ocorrencias

o extrato dos

e prazo para execucao,

que se relacionarem

a

sua

I - recebimento de produtos ou servic;:os;
II - pagamentos;
Ill - atteracoes:
IV - prorrogacoes:

V - rescisfies.
§ 3!! 0 recebimento

--...

de material, a fiscalizacao e o acompanhamento
da execucao do contrato ficarao a
cargo do fiscal do contrato, designado dentre servidores efetivos ou comissionados do 6rgao ou entidade
contratante, cumpridas as seguintes exigencies:
I - no ato de assinatura do contrato devera ser designado o fiscal do contrato, por portaria que identifique o
contrato, suas partes, objeto e valor, o numero do processo, o nome e matrfcula do fiscal designado, o que
devera ser publicado no Diario Oficial do Estado ate tres dias uteis apos a publicacao do extrato do
contrato;
II - o servidor designado
objeto contratado;

para a fiscalizacao

do contrato deve atuar no setor beneficiado

ou envolvido

no

Ill - sempre que solicitado o fiscal tera acesso aos autos do contrato e da licitacao que o antecedeu,
podendo solicitar copia dos documentos necessaries
fiscalizacao:
IV - o fiscal informara ao gestor do contrato, de offcio OU a requerimento,
todas as ocorrencias relevantes
referentes a execucao contratual, inclusive eventuais atrasos e descumprimentos;
V - solicitar ao contratado as documentos exigidos para a prestacao do servic;:o ou fornecimento do bem, a
correcao de falhas na execucao contratual, inclusive cumprimento da legislacao aplicavel, substituicao de
produtos defeituosos ou repeticao de servic;:os executados em desconformidade com as normas aplicaveis:
VI - informar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades
que constatar.

a
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§ 42 0 fiscal podera solicitar ao gestor do contrato o auxflio e rnanifestacao de servidores quanta a
aspectos tecnicos do objeto contratado, que nao sejam de sua area de forrnacao e conhecimento.
IV.1 Cl.AUSULASOBRIGAT6RIAS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Os contratos administrativos

devem prever, de forma obrigat6ria,

todas as clausulas

elencadas no art. 55 da Lei nQ 8.666/93, o que nae exclui outras dtsposicces contratuais que se
fizerem necessarias,
Assim disposto:
Art. 55. Sao clausulas necessaries em todo contrato as que estabelec;am:
I - o objeto e seus elementos caracterfsticos; - CLJ\USULAPRIMEIRA.
II - o regime de execucao ou a forma de fornecimento; - ClAUSULA PRIMEIRA.
Ill - o preco e as condlcoes de pagamento, os criterios, data-base e periodicidade do
reajustamento de precos, os criterios de atualizacao rnonetaria entre a data do adimplemento das
obrigacoes ea do efetivo pagamento; ClAUSULA TERCEIRA E QUARTA.
IV - os prazos de infcio de etapas de execucao, de conclusao, de entrega, de observacao e de
recebimento definitivo, conforme o caso; Cl.AUSULA QUINTA E DECIMA SEGUNDA.
V - o credito pelo qual correra a despesa, com a indicacao da classlficacao funcional prograrnatica
e da categoria econornica: ClAUSULA OITAVA.
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucao, quando exigidas; - SEM EXIGENCIA
DE GARANTIA.
VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabfveis e os valores das multas;
ClAUSULA QUINTA (OBRIGA«;OES DO LOCADOR) E ClAUSULA SEXTA (OBRIGA«;OES DO
LOCATARIO) E Cu\USULADECIMA QUARTA.
VIII -

OS

casos de rescisao: cl.AUSULA DECIMA TERCEIRA.

IX - o reconhecimento dos direitos da Adrninistracao, em caso de rescisao administrativa prevista
no art. 77 desta Lei; Cl.AUSULA QUINTA.
XI - a vinculacao ao edital de licitacao ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e
proposta do licitante vencedor; -Cl.AUSULA SEGUNDA.

a

_fii;.,

-
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a execucao do contrato

e especialmente aos cases omissos; - CLAUSULA

VIGESIMA PRIMEIRA DO TERMO DE REFERENCIA.

XIII - a obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacoes par ele assumidas, todas as condicoes de habilitacao e
qualificacao exigidas na licitacao - Cl.AUSULA QUINTA.
IV.2 APLICAtAO

DA LEI 8.245/1991

Os contratos de locacao firmados no ambito desta Autarquia eram submetidos a regra
trazida pelo incise II do artigo 57 da Lei n. 8.666/93 acima transcrito, tendo em vista que a
necessidade de im6veis que comportem a estrutura das CIRETRANS

e constante

e se prolonga no

tempo, atravessando, inclusive, diversos exerdcios financeiros.
O tratamento dado a tais contratos, todavia, se alterou.
A Advocacia Geral, no Parecer.

N. 213/2017, adotou posicionamento no sentido de ser

possfvel juridicamente adotar o entendimento firm ado no Acordao n. 1.127 /2009 TCU-Plenario,
relativamente

aos contratos de locacac de im6veis em que o DETRAN/MT figura como locatario.

O Dispositivo legal pesto como fundamento para afastar a aplicacao da Iirnitacao prescrita
pelo artigo 57 da Lei Federal 8.666/93, encontra-se nesse mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 62. ( ... )
( ... )
§ 3Q Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas

gerais, no que couber:

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locacao em que o Poder
Publico

seja

locatario,

predominantemente,

e

aos

demais

cujo

conteudo

seja

regido,

par norma de direito privado;

( ... )

A interpretacao do texto legal que culminaria a nao incidencia! do limite previsto no art.
57, II da Lei 8.666/93 surge da constatacao de que alguns contratos firmados pela Adrninistracao
Publica sao, predominantemente,

regidos pelo Direito Privado.

TCU - Acordao n. 1.127 /2009 - Plenario

Entretanto,

mesmo nessas
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contratacoes,
aplicadas

com algum
Ocorre

regra

o particular

deve

se sujeitar

temperamento,

que, dentre

quer

Adrninistracao

ESTADUAL DE TRANSITO
a algumas

dizer,

as regras de direito

do art. 57, que foi expressamente

PUBLICA

normas

de modo
publico

afastada

pelo

de

direito

publico,

ainda

que

parcial.

aplicaveis

a esses

contratos,

nao consta

legislador

nos casos de locacao

a

em que a

e locatario.

Como ja mencionado,

esse entendimento

no Acordao n. 1.127 /2009, juntamente
Diante disso,

a titulo

foi firmado pelo Tribunal

com outros posicionamentos

de resumo, transcreve-se
Vistos,

de Contas da Uniao

acerca do mesmo assunto.

o seguinte excerto:

relatados e discutidos

estes autos que versam sobre consulta

formulada pelo Advogado-Geral da Uniao, Sr. Jose Antonio Toffoli, sobre a
possibilidade

de prorrogacao, por prazo superior aos 60 (sessenta) meses

fixados pelo artigo 57, inciso 11, da Lei nQ 8.666/93, de contratos de locacao
de im6vel

celebrados com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei nQ

8.666/93 (dispensa

de llcitacao}, nos quais a Adrninlstracao Publica figure

como locataria.
ACORDAM os Ministros do Tribunal

de Contas da Uniao, reunidos

em

Sessao Plenaria, em:
9.1.

conhecer da presente consulta,

por preencher

os requisitos

de

admissibilidade previstos no art. lQ, inciso XVII, da Lei nQ 8.443/92 c/c art.
264, inciso Ill, do RITCU, para responder ao consulente, relativamente aos
contratos de locacao de im6veis em que a Adrninistracao Publlca figura
como tocatarla, que:
9.1.1 pelo disposto no art. 62, § 32, inciso I, da Lei n2 8.666/93, nao se
aplicam as restricoes constantes do art. 57 da mesma Lei;
9.1.2.

nao se aplica a possibilidade de ajustes verbais e prorrogacoes

automaticas por prazo indeterminado, condicao prevista no artigo 47 da
Lei nQ 8.245/91, tendo em vista que (i) o paragrafo unico do art. 60 da Lei nQ
8.666/93, aplicado a esses contratos conforme dispoe o § 3Q do art. 62 da
mesma Lei, considera nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a
Adrninistracao e (ii) o interesse publico,

prindpio

basilar

para o
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desempenho da Adrninlstracao Publica, que visa atender aos interesses e
necessidades

da coletividade,

impede a prorrogacao desses contratos par

prazo indeterminado;
9.1.3. a vigencia e prorrogacao deve ser analisada caso a caso, sempre de
acordo com a leglslacao que se lhe impoe e conforme as principles que
regem a Adrninistracao Publica,

em especial

quanta

a

verificacao da

vantajosidade da proposta em confronto com outras opcoes, nos termos
do art. 3Q da Lei nQ 8.666/93;
No ambito da Adrninistracao
na Orientacao

Publica Federal tal entendimento

ja e aplicado e foi firmado

Normativa AGU n. 6, de OlQ de abril de 2009, in verbis:
A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCA(;AO DE IMOVEIS, NO QUAL A
ADMINISTRA<;AO PUBLICA E LOCATARIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA LEI NQ
8.245, DE 1991, NAO ESTANDO SUJEITA AO LIMITE MAXIMO DE SESSENTA
MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI NQ 8.666, DE 1993.

a

No que se refere

a

consulta

Consolidacao

aplicacao

no ambito do Estado de Mato Grosso, vale registrar que em

de Entendimentos

Grosso, bem coma ao sitio eletronico
Procuradoria

Tecnicos do Tribunal

da Controladoria

de Contas do Estado de Mato

Geral do Estado de Mato Grosso e da

Geral do Estado de Mato Grosso, nao se encontrou

posicionamento,

favoravel

ou

contrario.
Alern dos argumentos
interesse

da adrninistracao

meses, a forrnalizacao
humano

colacionados

em locar o mesmo im6vel apos o transcurso do prazo de sessenta

de nova dispensa

como materiais,

ate esse momento, anota-se que, caso perrnaneca o

tendo

seria um dispendio

em vista tratar-se

desnecessario

de recurses, tanto

de repetir atos e produzir documentos

ja

existentes no processo anterior.
Afastada a aplicacao da regra da vigencia prevista na Lei Federal n. 8.666/93, cumpre-nos
buscar

o regramento

8.245/1991,

previsto

no diploma

que disciplina

o lnquilinato,

qual

seja,

a lei

n.

que assim prescreve:
Art. 3Q O contrato de locacao pode ser ajustado par qualquer
dependendo de venia conjugal, se igual au superior a dez anos.

prazo,

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO E SEGURANc;A PUBLICA
DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRANSITO

Paragrafo unico. Ausente a venia conjugal, o ccnjuge nao estara obrigado a
observar o prazo excedente.

Assim, percebemos
tarnbern nao

e possfvel

que nao ha limitacao quanta ao prazo na referida lei. Por outro lado,

firmar ou prorrogar contratos por prazo indeterminado

n. 8.666/93), restando aos Gestores a advertencia
... a vigencia

realizada

e prorrogacao

pelo TCU no ja supracitado Acordao:

deve ser analisada

acordo com a legislacao

que se lhe irnpde

regem

Publica,

a Adrninistracao

(art. 57, §3Q da Lei

caso a caso,

e conforme

em especial

quanto

sempre de

os princf pios que

a

verificatao da

vantajosidade da proposta em confronto com outras optoes. nos termos
do art. 3Q da Lei nQ 8.666/93;.
Nesse sentido esta Advocacia Geral

e favoravel

a aplicacao da lei do inquilinato

im6vel, conforme apresenta no presente contrato.

A

aos contratos de locacao de

Do CONDES e da Autoriza~ao prevla ou Informacao

luz do Decreto Estadual n° 1.047/2012, a contratacao e a assuncso de obrigacoes pelo

Poder Executive Estadual,
Desenvolvimento

a depende do valor, pode demandar autorlzacao previa do Conselho de

Econornico e Social do Estado de Mato Grosso - CONDES, na forma do§ 1° e § 2°

do art. 1°, ou dever de inforrnacao ao CONDES, conforme § 2°-A:
Art. lQ A contratacao e assuncao de obrigacoes por orgaos e entidades do Poder
Executivo Estadual deverao ser previamente
autorizadas
pelo Conselho de
Desenvolvimento
Econornico e Social do Estado - CONDES, que podera delegar
atribuicoes a um dos seus membros.
§ lQ lnclui-se nessa obrigacao:
I - as licltacoes para obras, independente

da sua modalidade;

II - as llcitacoes para fornecimento de bens e prestacao de servtcos, independente
da sua modalidade;
Ill - a contratacao por dispensa ou inexigibilidade de licitac;ao;
IV - as adesoes a atas de registros de precos, inclusive na form a de carona;
V- (revogado) (Revogado pelo Dec. 1.148/12)
VI - o reconhecimento
de despesas de exercfcios anteriores;
VII - as contratacoes temporarias:
VIII - as terceirlzacoes de mao de obra;
IX - os orgaos e entidades de que tratam os Decretos nQ 2.595, de 02 de junho de
2010, nQ 151, de 21 de fevereiro de 2011, n2 618, de 16 de agosto de 2011, n2
676, de 13 de setembro de 2011 e n2 836, de 21 de novembro de 2011;
X - qualquer outro ato que ensejar a realizacao de despesa.
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XI - a celebracao de todo e qualquer termo aditivo aos contratos de prestacao de
services e fornecimento de bens vigentes, independentemente do exercfcio em
que foram celebrados.
§ 2Q Exclui-se dessa obrigacao as progressoes e promocoes de servidores,
pagamento de diartas, adiantamentos, tarifas relativas aos services de telefonia,
fornecimento de agua, energia eletrica, as obrigacoes tributarias e contributivas,
services da dfvida e encargos sociais, bem como as contratacoes cujo valor anual
seja inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais}, na sltuacao prevista no inciso I,
ou inferior a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), nas situacoes previstas
nos demais incisos do§ lQ deste artigo
§ 2Q-A As contratacoes cujo valor anual seja igual ou superior a R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reals) e inferior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na
situacao prevista no inciso I, assim como as contratacoes com valor anual igual ou
superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e inferior a R$ 160.000,00 (cento e
sessenta mil reais) nas situacoes previstas nos demais incisos do § lQ deste artigo,
devem ser informadas ao CONDES assim que autorizadas pelo titular do 6rgao ou
entidade, podendo, a criterto do Conselho, serem avocadas para a deliberacao de
que trata o § 2Q.

Para constituir contratacao para fornecimento com valor anula

igual ou superior a R$

160.000,00, o ato exiglra autorizacao previa do CONDES, para assuncao de obrigacao, inclufda a
celebracao de todo e qualquer termo aditivo aos contratos de prestacao de servlco.
No presente caso necessita de

... .

autorizacao do CONDES.

V-PARECER

Diante do exposto, ap6s analise
jurfdico/formal,

do caso em tela, sob o prisma eminentemente

esta Advocacia Geral, entende que

e

possfvel a contratacao par dispensa de

licltacao para funcionamento da 81! CIRETRAN de Barra do Bugres - MT, uma vez que atende a
necessidade do orgao, estando de acordo os requisites do Art. 24, X da Lei Federal nQ. 8.666 de 21
de junho de 1993, ficando assim APROVADO a dispensa de licita~aon2 16/2021, desde que:
a) Seja autorizado pelo CONDES.
Nao se faz

desnecessarlo o retorno da minuta de contrato para analise dessa advocacia,

uma vez que ja foi objeto de

analise, somente devendo retornar, caso modifique alguma

clausula presente na minuta analisada.
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lmportante ressaltar que esta Advocacia Geral atern-se, tao somente a questoes relativas

a

legalidade

da presente minuta, ressalvando, portanto, que todo o procedimento devera

observar a legislacao supracitada, principalmente no tocante a atos e prazos essenciais.
Ressalte-se que o PARECER supra deve ser tratado como escorco jurfdico para avaliacao
dos fates narrados nos documentos ventilados nesta Assessoria Jurfdica, nao havendo qualquer
vlnculacao a decisao administrativa dlscricicnaria a ser tomada por Vossa Senhoria.

E o parecer, Salvo Melhor

Jufzo.
Cuiaba/Ml', 13 de outubro de 2021.
A

res de Amorim Silva
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